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Nr.666/DG/SCC/11.01.2019 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 AL COMPANIEI DE APĂ SOMEŞ S.A. 

PE PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2018 

 

 
 

 

Prezentul Raport a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public și a prevederilor și cadrului orientativ pentru elaborarea raportului anual de 

activitate al autorității sau instituției publice stipulate în Hotărârea de Guvern nr.123/2002 - Norme 

Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

modificată prin HG nr.478/2016. 
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I. GENERALITĂŢI 

 

1. Cuvânt înainte al Directorului general 

 

”Anul 2018 a fost din nou unul care a marcat un jalon deosebit de important în activitatea 

operatorului regional de alimentare cu apă și de canalizare pentru județele Cluj și Sălaj, prin cel puțin 

trei evenimente majore care au încununat activitatea cotidiană susținută din ultimii ani. A fost un an greu 

dar și cu satisfacții.  

După o activitate și rezultate remarcabile care au făcut din Compania de Apă Someș S.A. ceea 

ce este azi – unul dintre cei mai mari și importanți operatori regionali din România - echipa managerială 

care a gestionat compania începând din anii ’90, a fost reînnoită. 

Demersurile susținute din ultimii ani pentru pregătirea etapei următoare de investiții, 

respectiv pentru accesarea unei noi finanțări majore în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020, au fost în final încununate de succes anul trecut prin semnarea la 20 Noiembrie a 

Contractului de Finanțare pentru cea mai mare cofinanțare a Uniunii Europene atrasă până în prezent de 

Companie – peste 355 Milioane Euro cu care dorim să continuăm ambițioasele planuri de modernizare și 

extindere a infrastructurii din cele două județe, în beneficiul comunităților pe care le deservim.  

Ne-am dezvoltat instituțional în continuare într-un ritm susținut, preluând noi localități în aria 

de dezvoltare, astfel încât din ce în ce mai mulți locuitori din județele Cluj și Sălaj să beneficieze de 

aceiași calitate bună a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, element esențial pentru un trai 

civilizat la început de mileniu III. 

Nu în ultimul rând, politica de responsabilitate socială a Companiei, în principal prin 

programul educațional pentru copii și tineri având ca și „cartier general” Muzeul nostru al apei, a primit 

o binemeritată recunoaștere internațională de excepție, prin adoptarea de către Consiliul 

Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional al UNESCO, în cadrul celei de-a 23-a 

Sesiuni anuale a sa, a Rezoluției XXIII-5 prin care Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, la care 

Compania de Apă SOMEȘ SA prin Muzeul Apei propriu este coinițiator și membru fondator, a devenit 

parte a familiei UNESCO. 

Ne așteaptă o altă perioadă dificilă în care vom face tot posibilul pentru ca din perspectiva 

noastră să nu existe sincope în derularea programului POIM și pentru a derula în cele mai bune condiții 

activitatea noastră cotidiană.” 

ing. Călin Vasile Neamțu 
 

2. Scurt istoric 

La 6 Ianuarie 2005, a luat ființă COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A, prin reorganizarea fostei 

RAJAC CLUJ, având ca acționari unități administrativ-teritoriale din județele Cluj și Sălaj (Consiliul 

Județean Cluj acționar majoritar și Consiliul Județean Sălaj) și din șapte unități administrativ-teritoriale 

urbane din cele două județe: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin.  

La data de 1 Iulie 2006, cele șapte localități urbane din județele Cluj și Sălaj - Zalău, Cehu 

Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Jibou, Dej, Gherla, Huedin - au fost preluate în sistemul administrat de 
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societate, Compania de Apă SOMEŞ S.A. devenind primul operator regional din România care deservea 

două județe. 

În August 2007, la circa un an de la preluare, trei din orașele județului Sălaj (Șimleul Silvaniei, 

Cehu Silvaniei și Jibou) - care înainte aveau program zilnic de furnizare a apei (5-20 ore) - au început să 

fie asigurate cu apă 24/7. 

În Noiembrie 2007, noul Contract de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a 

fost semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-

Tisa (ADI) și Compania de Apă SOMEŞ S.A. 

La data de 27 Septembrie 2010 a fost aprobat de către ADI (care acționează în numele și pentru 

autoritățile județene și locale din aria deservită de CASSA în județele Cluj și Sălaj) - noul Regulament al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza Ordinului 88/2007 al ANRSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona administrativă deservită de operatorul regional Compania de Apă SOMEŞ S.A. 

 

 În 2017 Compania a fost recertificată pentru sistemul integrat calitate-mediu-sănătate și securitate 

ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, 

cât și pentru implementarea și menținerea sistemului de management al siguranței alimentului conform 

condițiilor din standardul SR EN ISO 22000 :2005. 
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 Laboratorul de la stația de tratare a apei Gilău și cel de la stația de epurare Someșeni sunt 

certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005. 

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, 

strategiile de administrare și management ale societății sunt prevăzute în componentele respective ale 

Planului de Administrare pe perioada 2018-2021 aprobat de Consiliul de Administrație. Strategiile 

conținute sunt concepute în vederea asigurării atingerii indicatorilor cheie de performanță stabiliți în 

contractele de mandat ale administratorilor, al Directorului general al societății și ale directorilor 

executivi. 

Urmare a încheierii contractului de mandat a fostului conducător al unității și a organizării 

procedurii de selecție pentru cel nou, începând cu data de 21 Mai 2018, noul Director general al societății 

este ing. Călin Vasile Neamțu. 

 Ca în fiecare an, Compania a primit Diploma și Premiul Național – Locul III la categoria 

“Întreprinderi Foarte Mari”, activitatea “Captarea, tratarea și distribuția apei” la ediția anuală a Topului 

Național al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a României. În clasamentul județean 

Cluj, Compania s-a clasat din nou pe locul I, la aceiași categorie. 

 În cursul lunii Iunie a avut loc a 23-a sesiune Anuală a Consiliului Interguvernamental al PHI 

UNESCO care a adoptat în unanimitate Rezoluția XXIII-5 prin care Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, 

la care Compania de Apă Someș SA prin Muzeul propriu este co-inițiator și membru fondator, a devenit o 

inițiativă și parte a familiei UNESCO. Un reprezentant al Companiei a fost ales în Consiliul de 

Administrație al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă. 

 La 20 Noiembrie 2018 s-a semnat Contractul de Finanțare pentru “Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020” cofinanțat din 

Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). 

 

 
II. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE CASSA 

Misiunea CASSA, operaționalizată pentru perioada de referință, a constat în: 

 captarea din sursele de suprafață și subterane a cantităților de apă necesare;  

 tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusă de normative și standarde;  

 asigurarea transportului și distribuirea apei potabile consumatorilor; 

 asigurarea presiunii în rețeaua de distribuție a apei potabile prin intermediul stațiilor de pompare, a 

stațiilor de repompare și a stațiilor de hidrofor;  

 colectarea și transportul apelor uzate, epurarea și evacuarea acestora;  

 dotarea și modernizarea sucursalelor; 

 asigurarea în bune condiții a alimentării cu apă a localităților și cetățenilor; 

 evitarea creșterii necontrolate a tarifului apei potabile; 

 îmbunătățirea performanțelor operaționale, financiare și a randamentelor; 

 reducerea consumurilor și a pierderilor din rețea; 

 creșterea calității serviciilor; 

 îmbunătățirea calității apei epurate deversate și în consecință a mediului; 

 continuarea îmbunătățirii relațiilor cu clienții; 
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 continuarea îmbunătățirii politicilor de informare, transparență și responsabilitate față de 

comunitate; 

 informatizarea/automatizarea activității; 

 creșterea numărului de consumatori racordați la sistemele centralizate de alimentare cu apă 

potabilă; 

 extinderea ariei deservite prin preluarea de noi localități din UAT care au realizat rețele prin 

eforturi proprii; 

 creșterea operativității în remedierea avariilor; 

 creșterea vitezei de reacție la urgențe și sesizări; 

 continuarea implementării măsurilor în vederea alinierii la standardele comunitare de mediu; 

 acordarea de asistență tehnică autorităților locale în probleme specifice de profil; 

 alimentarea Fondului IID și continuarea rambursării datoriei externe aferente programelor ISPA, 

SAMTID, POS Mediu; 

 finalizarea demersurilor de pregătire a următoarei etape de investiții în cadrul POIM 2014 – 2020; 

 continuarea măsurilor de implementare a investițiilor de mai mică anvergură și din surse 

alternative de finanțare (IID, buget local etc.). 

 

III. OBIECTIVELE MAJORE FIXATE PENTRU ANUL 2018 și REALIZAREA 

ACESTORA 

 Continuarea consolidării operării în sistem regional, prin preluarea de noi localități rurale în 

aria deservită; 

 Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologiilor pentru stabilirea planului 

de investiții, modernizări și dotări; 

 Continuarea modernizării și dotării companiei și sucursalelor; 

 Continuarea re-contractării serviciilor pe baza noului Regulament și Contract de furnizare a 

serviciului ulterior aprobării acestora de către ADI în Septembrie 2010; 

 Continuarea campaniilor de reducere a apei care nu aduce venituri prin depistarea pierderilor 

de apă, eficientizarea consumurilor tehnologice din sistem și identificarea beneficiarilor 

abuzivi; 

 Continuarea consolidării sistemului integrat de management calitate – mediu – sănătate și 

securitate ocupațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea 

certificării/recertificării laboratoarelor de analize; 

 Consolidarea si conformarea cu politicile de guvernanță corporativă; 

 Încadrarea în indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății; 

 Constituirea sumelor necesare rambursării creditelor asumate de companie în cadrul marilor 

programe de investiții co-finanțate de UE: ISPA, SAMTID, POS Mediu; 

 Continuarea și finalizarea demersurilor pentru lansarea noii etape de investiții din Fondul de 

Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în vederea conformării ariei 

deservite de operatorul regional Compania de Apă SOMEȘ S.A. la condiționalitățile prevăzute în 

Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare, respectiv în vederea  
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asigurării condițiilor civilizate de trai, a sănătății și igienei publice și a protecției mediului 

stabilite prin Directivele Europene, strategiile naționale, județene, locale și proprii ale societății. 

 

 Toate obiectivele fixate pentru perioada de referință au fost îndeplinite. 

 

IV. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE 

ADMINISTRARE ÎN PERIOADA DE REFERINȚĂ 

 

- S-a aprobat BVC pe 2018 prin Hotărârea 42/20.03.2018 a AGA; 

-  S-a aprobat rectificarea BVC pe 2018 prin Hotărârea 46/31.10.2018 a AGA; 

- A fost aprobat Manualul pentru norma de consum tehnologic al Companiei de Apă Someș S.A. 

(Decizia CA 165/20.02.2018); 

- A fost numit Director general dl. Neamțu Călin Vasile , pe perioada 21.05.2018 – 20.11.2021, în 

urma procedurii de selecție conf. OUG 109/2011 ( Decizia CA 171/15.05.2018); 

- A fost înaintată către ANRSC documentația privind majorarea prețului pentru distribuția apei 

potabile și a tarifului pentru serviciile de canalizare și epurare (Decizia CA 175/13.06.2018); 

- A fost aprobată componenta de management a Planului de administrare al Companiei de Apă 

Someș prin Decizia CA nr. 179/26.07.2018; 

- S-a primit de la ANRSC Avizul nr.610705/06.09.2018 privind modificarea prețurilor/tarifelor; 

- Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Asociașia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii 

din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa prin Hotărârea nr.12/2.10.2018 și au intrat în vigoare începând 

cu 1 Noiembrie 2018; 

- S-a aprobat Planul de administrare al Companiei de Apă Someș prin Decizia CA nr. 

179/26.07.2018; 

- Au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (Decizia CA 

189/31.10.2018); 

- A fost aprobată componenta de management financiar a planului de administrare pe perioada de 

mandat 2018-2021 ( Decizia CA 190/22.11.2018); 

- S-a aprobat Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare prin 

Hotărârea nr. 202/2018 a Consiliului Județean Cluj; 

- S-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii în 

Consiliului de administrație prin Hotărârea 44/2.10.2018 a AGA; 

- Au fost aprobate situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 prin Hotărârea nr. 43 a AGA; 

- S-a dat în folosință noua clădire de la sediul central al Companiei, rezolvând parțial spațiile 

insuficiente printr-un mediu de lucru adecvat pentru personal, respectiv punând la dispoziția 

publicului o interfață modernă și civilizată; 

- În data de 20 Noiembrie 2018 a avut loc semnarea oficială a Contractului de Finanțare pentru 

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în 

perioada 2014-2020”, cod SMIS 108858, între Compania de Apă Someș S.A., în calitate de 

Beneficiar și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014 -2020. Valoarea totală a investițiilor din 



8.268 " 

 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 

Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Nr. înmatriculare Registrul Comerţului Cluj: J12/211/1991. C.U.I. nr. RO201217, Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj. Capital Social: 6.878.520 lei 

 

Operator regional licenţiat clasa 1                                                                                                                                            Operator de date cu caracter personal nr. 32103 

cadrul proiectului regional se ridică la peste 355,6 Milioane Euro, respectiv peste 1,6 Miliarde lei 

(fără TVA). Din valoarea eligibilă a proiectului, 85% este contribuția Uniunii Europene din Fondul de 

Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat, iar 2% este contribuția autorităților locale din 

aria proiectului. Data de finalizare a investiției este 31.12.2023. 

V. DATE SISTEM  

 

 La finalul anului 2018 aria deservită de CASSA cuprindea 262 localități, respectiv opt municipii și 

orașe, și 254 de localități rurale din județele Cluj, Sălaj și Mureș (loc. Valea Largă). 

 Infrastructura măsura o lungime totală de peste 3.600 km aducțiuni și rețele de alimentare cu apă și 

peste 1.700 km colectoare și rețele de canalizare, 48 de surse de apă (zonale și locale), și 40 stații de 

epurare, ce deserveau cca 677.909 locuitori.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conducta forțată (aducțiunea Tarnița-Microhidrocentrala CAS                                                  Stația de Epurare Dej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Montarea unei vane pe o magistrală de apa  

 

 
                               Stația de purificare a apei Gilău 
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VI. INDICATORI 

Realizarea prezumată a indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii societății pe anul 2018 se prezintă după cum urmează:  

 

 

  

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

Indicator 
Formula de 

calcul 
UM 

Prevederi 12 luni 

2018 
Realizări 12 luni 2018 

crt. 
Nivel 

indicator 
Pondere 

Nivel 

indicator 
Pondere 

Grad de 

îndeplinire 

Grad de îndeplinire 

ponderat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Indicatori financiari 20%     20   20   35.80 

1 Marja profitului net  

(profit 

net/CA 
neta*100 

% 5 4 4.67 4 93.40 3.74 

2 

Perioada de recuperare a 

creanțelor comerciale 
exigibile 

creanțe 

comerciale 

exigibile/CA 
x nr. de zile 

ale perioadei 

zile 61 4 51.57 4 118.29 4.73 

3 Lichiditatea generală 

active 

circulante/ 
  2.5 4 4.32 4 172.80 6.91 

datorii 

curente 

4 
Cheltuieli la 1000 lei 
venituri 

cheltuieli 

totale/ 
lei 960 4 947.9 4 101.28 4.05 

venituri 
totale*1000 

5 

Perioada de plată a 

datoriilor comerciale 
exigibile 

datorii 

comerciale 

exigibile/CA 
x nr. zile ale 

perioadei 

zile 30 4 7.33 4 409.28 16.37 
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II. 
Indicatori operaționali; servicii publice    

30% 
    30   30   27.19 

1 Productivitatea muncii 

venituri din 

exploatare/ mii lei/ 

salariat 
93 6 71.72 6 77.12 4.63 

nr. mediu de 

salariați 

2 

Scăderea nr. de 

reclamații privind 
parametrii de calitate ai 

apei 

nr. de reclamații 

justificate 
privind calitatea 

apei 

nr 19 6 16 6 118.75 7.13 

3 

Scăderea nr. de 

reclamații privind 
parametrii de calitate ai 

serviciului 

nr. de reclamații 

justificate 

privind 
parametri de 

calitate ai 

serviciului 

nr 150 6 148 6 101.35 6.08 

4 
Scăderea nr. analizelor 

neconforme 

nr. analize 

neconforme 
nr 6580 6 6214 6 105.89 6.35 

5 Implementare POIM 

obiective 

cuprinse in 
graficul de 

achiziții aprobat 

% 2 6 1 6 50.00 3.00 
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III. Guvernanță corporativă 50%     50   50   40.46 

1 

Transparența privind publicarea pe 

pagina de internet a obligațiilor de 

raportare 

Cf. OUG 
109/2011 

% 100 15 100 15 100.00 15.00 

2 

Elaborarea și prezentarea la timp a 

rapoartelor trimestriale, 

semestriale și anuale privind 
execuția mandatului conform 

legislației, inclusiv a indicatorilor 
de performanță 

respectare 

termene din 
OUG 109/2012; 

HCJ 

% 100 15 100 15 100.00 15.00 

3 
Implementarea unui sistem 

informatic integrat 

obiective 

cuprinse în 

graficul de 

achiziții aprobat 

% 10 5 2 5 20.00 0.04 

4 

Implementarea sistemelor de 

management prin obiective și de 
management al performanței 

sistem 

implementat 
% 2 5 0 5 0.00 0.00 

5 
Dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial 

standarde de 
sistem 

implementate 

nr. 12 5 13 5 108.33 5.42 

6 
Implementarea planului de 
integritate 

măsuri realizate % 100 5 100 5 100.00 5.00 

  Grad de îndeplinire ponderat %     100   100   103.44 
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VII. PROGRAME DE INVESTIŢII 

 

 Toate programele de investiții cu cofinanțare a Uniunii Europene sau din surse bugetare atrase și 

implementate de Companie începând din anul 1992, în particular începând cu 1997 când a demarat primul 

din cele patru proiecte majore derulate până în prezent, sunt complementare și fac parte dintr-o viziune 

strategică de dezvoltare, ulterior instituționalizată într-un program coordonator de investiții pe termen lung 

(Master Plan) destinat a moderniza infrastructura, a realiza conformarea cu condiționalitățile legislației 

naționale și cu cerințele Directivelor Europene, și nu în ultimul rând a asigura o calitate ridicată - 

standardizată la nivelul întregii arii deservite de operatorul regional – a serviciului public de captare, 

tratare, transport și distribuție a apei potabile în condiții de conformitate, calitate, continuitate și siguranță 

a alimentării, respectiv de colectare, transport și epurare a apelor uzate în condiții de conformare și de 

dezvoltare durabilă a mediului și sănătății publice. 

 Astfel, chiar programele care au fost finalizate ca și lucrări înaintea perioadei de referință, 

respectiv cele la care s-a finalizat rambursarea creditelor de cofinanțare, continuă să producă efecte și în 

prezent, respectiv reprezintă elemente pe care se articulează investițiile începute/derulate în perioada de 

referință.  

 

a. PROGRAMUL MUDP ETAPA a II-a (Dezvoltarea Utilităților Municipale, Etapa a II-a)   

Acest program s-a derulat (ca și lucrări) în perioada 1997-2002, a fost în valoare totală de cca 38 

milioane USD (din care credit BERD 17,4 milioane USD) și a reprezentat primul program major de 

extindere și modernizare a infrastructurii de apă-canal din aria deservită, atras de Compania de Apă 

SOMES S.A., cu co-finanțare europeană. În anul 2012 s-a finalizat rambursarea părții de credit bancar 

aferentă programului. 

În total cca. 117 km de rețele au fost reabilitate/înființate prin acest program, prin:  

 Reabilitare aducțiuni și rețele apă    = 46 km pe 90 străzi 

 Extindere apă (aferente rezervoare)   = 5,8 km  

 Reabilitare colectoare și rețele canal    = 65,6 km pe 60 străzi 

De asemenea s-au modernizat Stația de tratare Gilău și Stația de epurare Someșeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rezervor construit în cadrul MUDP                                                               Aducțiunea Gilău – Stația de tratare reabilitată 
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 Efectele programului pentru asigurarea siguranței și continuității alimentării cu apă pentru o bună 

parte din populația Municipiului Cluj-Napoca se resimt și azi după mai bine de 15 ani de la finalizare.  

 

b. PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ (Instrument Structural de Pre-Aderare)   

Programul a avut o valoare totală de 63,6 milioane Euro (creditul BEI aferent programului fiind în 

valoare de 12,3 milioane Euro) iar lucrările s-au derulat în perioada 2003 – 2011. În total cca. 173 de km 

de rețele au fost reabilitate sau înființate: 

 Reabilitare rețele apă       = 32 km pe 61 străzi 

 Extindere apă (aferente rezervoare)    = 34 km pe 81 străzi 

 Reabilitare colectoare și rețele canal     = 24 km pe 22 străzi 

 Extindere canal      = 48 km pe 128 străzi 

 Colector Gheorgheni DN 2,30m (scut)   = 1,3 km 

 Rețele canal rural (5 localități amonte de Cluj)  = 34 km   

 S-au realizat de asemenea:  

 Priza apă brută Tarnița și aducțiunea subacvatică Someșul Cald 

 Microhidrocentrală max. 10.000 MWh/an 

 Modernizări Stația tratare Gilău 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         Canal colector Iaşilor - Bd. N. Titulescu realizat prin săpătură în   Priza de captare a apei din lacul Tarnița 

                              scut cu TBM similar Canalului   Mânecii          

    

  

În lunile Martie și Septembrie 2018 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 

4.567.544 lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanțare semnat între 

CASSA și BEI. Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei. Termenul 

final pentru rambursarea creditului este anul 2026. 
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              Aducțiunea subacvatică Someșul Cald               Microhidrocentrala Companiei in aval de barajul Tarnița 

             – singura de acest gen  din România 

Adoptarea lacului Tarnița ca sursă de bază de apă brută a creat premisele pentru extinderea pe 

viitor a ariei administrate inclusiv la județul Sălaj și eliminarea dependenței municipiului Dej față de stația 

de tratare privată aparținând unei societăți private în faliment.  

De asemenea, prin realizarea microhidrocentralei aferente captării apă brută Tarnița, Compania de 

Apă SOMEȘ S.A. și-a extins implicarea în producerea de energie verde (alături de producerea de energie 

electrică prin panouri solare și din biogazul rezultat la stațiile de epurare) intrând totodată și pe piața 

(bursa) certificatelor verzi.   

       Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, a unei bune calități a apei brute din lacul Tarnița și în 

vederea prevenirii poluării în întregul areal geografic al bazinului de captare în care sunt localizate sursele 

de apă brută folosite de CASSA pentru potabilizare, s-a elaborat un Plan de Prevenire a Poluării şi 

management în bazinul de captare Tarnița - Gilău. Implementarea PPP T-G a fost încredințată unui 

comitet în care au fost cooptate toate autoritățile și instituțiile care au responsabilități și pârghii în 

realizarea acestui deziderat (Consiliul Județean Cluj, Prefectura, autoritățile locale din aria bazinului de 

captare, universități, ONG mediu, autoritățile de sănătate publică și mediu etc.). S-au elaborat campanii de 

informare/conștientizare pentru diferitele categorii de public-țintă care au acces/impact asupra mediului 

din bazinul PPP T-G și a fost inițiat un proiect-pilot educativ de mediu pentru copii (între timp dezvoltat și 

permanentizat), folosind Muzeul Apei aparținând CASSA drept locație educațională de bază. 
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       Totem informativ-educativ în zona Tarnița-Gilău                                               Panou educativ în zona Tarnița-Gilău               

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantare de puieți în zona bazinului Tarnița-Gilău, în cadrul programului educativ 

c. PROGRAMUL SAMTID (Dezvoltarea Infrastructurii Orașelor Mici și Mijlocii) 

Acest program s-a derulat (ca și lucrări) în perioada 2005 - 2009 în localitățile urbane mici și 

mijlocii proaspăt preluate în aria deservită de operatorul regional în județele Cluj și Sălaj (Zalău, Șimleul 

Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei din județul Sălaj și Dej, Gherla și Huedin din județul Cluj) și a fost în 

valoare totală de 14,4 milioane Euro, din care credit BERD 7,2 milioane Euro. A reprezentat primul 

program semnificativ, după 1989, de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă a 

acestei categorii de localități urbane. Lucrările de investiții în infrastructura de alimentare cu apă Cluj-

Sălaj au avut ca principale realizări fizice:  

 Înlocuirea a cca. 115,6 km rețea de distribuție;  

 Contorizarea completă a consumatorilor;  

 Monitorizarea sistemului în 62 puncte;  

 Reabilitarea a 6 stații de pompare;  

 Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare.   
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Lucrări la rețele în Zalău și Huedin în cadrul SAMTID 

 

În lunile Iunie şi Decembrie 2018 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 

2.967.520 lei, conform graficului de rambursare convenit prin Acordul de împrumut semnat de CASSA și 

BERD. Rambursarea creditului extern se realizează din redevența unităților administrativ-teritoriale 

beneficiare ale investițiilor (Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei). 

Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2019. 

 

 d. PROGRAMUL DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE (IID) 

 Modul de constituire, alimentare și utilizare a fondului IID este reglementat de OUG 198/2005 

privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru 

proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene și de Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare. 

Fondul IID este constituit din impozitul pe profit, redevență aferentă bunurilor concesionate, 

profitul net, amortizarea și dobânzi aferente disponibilităților din cont. 

Fondul IID este utilizat pentru plata datoriilor externe BERD și BEI constând în rate de capital și 

dobânzi, cofinanțarea proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă precum și pentru 

dezvoltarea activelor publice și proprii ale CASSA.  

 Cheltuielile anului 2018 din Fondul IID au fost de 37.579.960,34 lei. Soldul Fondului IID la data 

de 31.12.2018 a fost de 44.385.787,64 lei, din care Fond IID alimentat din redevența pe profit CJ Cluj – 

40.863.068,88 lei . 

În cursul anului 2018, s-au executat efectiv lucrări la infrastructura de alimentare cu apă, cu 

finanțare din IID (redevența și impozitul pe profit ale Consiliului Județean Cluj, surse proprii CASSA)  în 

următoarele localități: Mera, Rădaia și Suceagu (com. Baciu), Sălicea (com. Ciurila), Boju (com. 

Cojocna), Bădești și Chidea (com. Vultureni) și etanșare rezervoare Cămărașu și Frata. 

 

  



8.268 " 

 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 

Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Nr. înmatriculare Registrul Comerţului Cluj: J12/211/1991. C.U.I. nr. RO201217, Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj. Capital Social: 6.878.520 lei 

 

Operator regional licenţiat clasa 1                                                                                                                                            Operator de date cu caracter personal nr. 32103 

e. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL POS MEDIU 2007-2015  

 Acest program de amploare s-a derulat în perioada 2007-2016 și a fost în valoare inițială totală de 

196,9 milioane de Euro, finanțat conform următoarei structuri de finanțare: 

- Fonduri de Coeziune (grant UE): 74%  

- Guvernul României: 11,3% 

- Autorități Locale: 1,9% 

- Credit ( împrumut CASSA): 12,8% 

Valoarea totală actualizată a programului este de 144,9 milioane Euro fără TVA (la cursul de 

3,7212 lei/euro), din care valoarea creditului BEI a fost de 25,3 milioane Euro.  

Obiectivele proiectului au avut în vedere următorii indicatori de performanţă:   

- % populație cu acces la rețea de apă conformă UE: 96% (față de 69%)  

- % de branșamente contorizate: 100% (faţă de 92%)  

- % populație conectată la rețea de canalizare: 79% (față de 74%)  

- % ape uzate colectate și tratate: 100% (față de 86%)   

Obiective fizice generale de investiții ale proiectului  

Total lucrări pe județele Cluj și Sălaj:  

A. Alimentare cu apă  

 Reabilitare surse de apă: 3 buc  

 Reabilitare stație de tratare 1 buc 

 Reabilitare aducțiuni: 19 km   

 Aducțiuni noi: 22 km  

 Reabilitare rețele apă: 73 km  

 Extindere rețele apă: 70 km  

 Extindere și reabilitare stații de pompare apă: 10 buc  

 Extindere și reabilitare rezervoare 14 buc 

 Sistem SCADA: 1 buc  

B. Sisteme de colectare-epurare  

 Reabilitare colectoare principale: 16 km  

 Reabilitare rețele de canalizare: 31 km 

 Extindere colectoare principale: 2 km  

 Extindere rețele de canalizare: 71 km  

 Deversoare: 7 buc  

 Reabilitare stații de pompare apă uzată: 5 buc  

 Stații noi de pompare apă uzată: 18 buc  

 Reabilitare stații de epurare: 540.300 P.E. 8 buc      
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Detaliere lucrări fizice pe localități   

Cluj-Napoca: 51,8 km reabilitare și extindere rețea apă, 3 stații pompare noi, 3 rezervoare noi, 6 

rezervoare reabilitate, 45,9 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate;  

Zalău: 16,5 km reabilitare și extindere rețea apă, 6 stații pompare noi, 20 km reabilitare și 

extindere rețea canalizare;  

Dej: 29 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație pompare nouă, 1 stație pompare de reabilitată, 

5 rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate;  

Gherla: 29 km reabilitare și extindere rețea apă, 5 rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare și 

extindere rețea canalizare, 2 stații noi pompare ape uzate, 1 stație pompare de reabilitat;  

Șimleul Silvaniei: 9,2 km reabilitare și extindere rețea apă, 13,1 km reabilitare și extindere rețea 

canalizare, 3 stații noi pompare ape uzate, 4 stații de pompare ape uzate de reabilitat;  

Jibou: 7,1 km reabilitare și extindere rețea apă, 4,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 

stații noi pompare ape uzate, 1 stație de pompare ape uzate de reabilitat;  

Huedin: 11,05 km reabilitare și extindere rețea apă, 8,24 km reabilitare și extindere rețea 

canalizare, 3 stații noi pompare ape uzate;  

Cehu Silvaniei: 5 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație de pompare de reabilitat 7,6 km 

reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate.   

    Ca și lucrări majore de menționat în cadrul acestui program de investiții, se numără construirea 

aducțiunii Gherla – Dej (22 km) care a permis alimentarea Dejului cu apă produsă în stația de tratare 

Gilău și a eliminat dependența acestui oraș de stația de purificare a apei aflată în proprietate privată. 

 S-a realizat de asemenea un nou Studiu de Fezabilitate pentru aducțiunea Cluj-Sălaj, a cărei 

construcție propriu-zisă este propusă pentru perioada 2014-2020. Modernizarea tuturor celor opt stații de 

epurare urbane și a stației de tratare a apei Vârșolț au contribuit de asemenea major la îmbunătățirea 

calității serviciilor și mediului conform condiționalităților UE. 

 În total, 303 km de rețele de apă și de canalizare au fost reabilitate sau construite în cadrul acestui 

program: 

 Reabilitare aducțiuni + rețele apă    = 92 km 

 Extindere aducțiuni + rețele apă    = 91 km  

 Reabilitare colectoare și rețele canal    = 47 km  

 Extindere colectoare + rețele canal   = 73 km 

Programul a mai cuprins: 

 Modernizare 1 stație tratare (Vârșolț)    

 Modernizare surse apa    = 3 

 Modernizare stații epurare   = 8 
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Stația de Epurare Cluj, una din cele 8 modernizate în cadrul POS                       Stația de tratare a apei Vârșolț modernizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Construcția aducțiunii Gherla –Dej              Dispecerat regional automatizat la Cluj 

 

 Proiectul a cuprins 23 de contracte din care: 15 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare de 

produse și 2 contracte de furnizare cu prestare de servicii, 3 contracte de servicii pentru asistență tehnică, 

1 contract de servicii pentru auditul proiectului.  

  În lunile Iunie și Decembrie 2018 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 

7.999.483  lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanțare semnat de CASSA 

și BEI. 

   Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei. Termenul final 

pentru rambursarea creditului este anul 2028. 
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f. PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU  APĂ ŞI 

CANALIZARE ÎN ZONA CLUJ-SĂLAJ ÎN CADRUL ALOCĂRII DISPONIBILE DIN  FONDUL 

DE COEZIUNE-AXA 1  POS MEDIU  ETAPA I-a”  

 

  Urmare a realizării unor economii la licitarea contractelor în cadrul proiectului major POS Mediu 

2007-2016, s-a decis utilizarea sumelor pentru o serie de investiții complementare, în cadrul unui 

program adițional - „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj  în 

cadrul alocării disponibile din fondul de coeziune – axa 1 POS mediu 2007-2013” 

Valoarea totală a fost de 9.702.772 milioane Euro fără TVA (la cursul de 4,4435 lei/euro).  

 Lucrările prevăzute în proiect s-au derulat în perioada 2015 - 2016 și au vizat:  

1. Reabilitarea conductelor de aducțiune (captare-stația de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-

Napoca; 

2. Extindere/reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Dej 

3. Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Dezmir și parțial în localitățile Sânnicoara și 

Apahida, județul Cluj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Înființare de rețele de canal în Dej                      Reabilitarea aducțiunii Florești - Grigorescu 

  

 Proiectul a cuprins și un contract de servicii pentru asistență tehnică, respectiv un contract de 

servicii pentru auditul proiectului. 

 

g. ACHIZIŢII COMPLEMENTARE POS MEDIU FINANŢATE DIN ECONOMII CREDIT 

BEI  

 Valoare totală (fără TVA): 45.508.252 lei la data de 31.03.2017. 

 Perioada de derulare: 2015 – 2017 

 În urma implementării cu succes a proiectului POS Mediu Etapa I-a s-au înregistrat economii 

datorită ofertelor din cadrul licitațiilor de achiziție publică care au fost mai mici decât valorile estimate 

inițial, inclusiv la creditul obținut de la BEI pentru cofinanțarea proiectului. Pentru aceste economii s-au 

semnat acte adiționale la Contractul de finanțare semnat inițial cu BEI în vederea utilizării pentru achiziții 

suplimentare de bunuri, servicii și lucrări. Între achizițiile finanțate din această sursă se numără 

reabilitări/extinderi rețele, utilaje operaționale, debitmetre și contoare etc.   
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Vehicule de intervenție achiziționate din economii la credit BEI 

 

h. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM 2014-2020) 

 Prin ordinul nr. 1937/4.11.2014, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat finanțarea 

Asistenței Tehnice încredințată cu întocmirea cererii de finanțare pentru  etapa 2014 – 2020 de investiții, 

denumită Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, etapă în cadrul căreia Compania de Apă 

SOMEȘ S.A. și autoritățile publice din aria deservită, în principal Consiliul Județean Cluj în calitate de 

acționar majoritar, au intenționat să atragă de la Uniunea Europeana o a cincea finanțare majoră pentru 

continuarea seriei de investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de 

canalizare în județele Cluj și Sălaj. 

  În vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru POIM, a început derularea fazei de „Sprijin 

pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, cod 

SMIS 2014+ 110570, în baza contractului de finanțare nr. 106/10.08.2017 semnat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management pentru POIM și Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar. 

 Proiectul de sprijin are o singură componență, respectiv contractul de servicii nr. 6106/12.03.2015 

– „Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru 

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în 

perioada 2014-2020” - semnat de către Companie, în calitate de Autoritate Contractantă cu o Asociere de 

firme consultante în calitate de Prestator. 

  Durata contractului de AT este de 73 de luni, începând de la data de 03.04.2015. 

  Stadiul fizic al contractului de AT până la finele perioadei de referință este după cum urmează:  

- Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional elaborat în conformitate cu prevederile caietului de 

sarcini (HG nr. 28/2008) a fost predat de către Consultant și aprobat de Beneficiar.  
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- Aplicația de finanțare pentru Proiectul Regional, inclusiv documentele suport au fost elaborate și 

predate de către Consultant și au fost transmise la AM POIM și JASPERS în data de 30.09.2016, 

începând astfel procesul iterativ de pregătire a Aplicației de finanțare. În cadrul acestuia aplicația de 

finanțare a suferit 5 revizii. Urmare a transmiterii aplicației de finanțare prin Mysmis, în data de 

02.10.2018 a demarat procesul de verificare administrativă, a eligibilității și tehnic-economică a 

aplicației de finanțare de către AM POIM. 

- Documentațiile de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări (25 buc.) și de 

produse (1 buc.) au fost elaborate și predate de Consultant. Acestea sunt în diferite faze de analiză de 

către Beneficiar și revizuire de către Consultant. 

- Sunt obținute 8 autorizații de construire.  

- Aplicația de finanțare pentru Proiectul regional a fost aprobată de AM POIM în 12.10.2018, iar 

contractul de finanțare a fost semnat în 20.11.2018 între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de Management pentru POIM și Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar al 

finanțării. Denumirea oficială a proiectului POIM Cluj – Sălaj este: „Proiectul Regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”. 
 

  Stadiul financiar al contractului de AT la finele perioadei de referinta este prezentat in 

tabelul de mai jos: 

 

Valoare 

contract 

(Lei fără TVA) 

Plăți efectuate de Beneficiar  

din POS Mediu 

(Lei fără TVA) 

(până la 31.12.2015) 

Plăți efectuate de Beneficiar  din 

POIM 

(Lei fără TVA) 

(până la 31.12.2018) 

Valoare rambursată de 

AM (UE+BS) 

(Lei fără TVA) 

12.928.645 1.480.632,72 2.366.887,42 

1.392.535,07  

(din POS Mediu) 

1.196.792,56  

(din POIM) 

 

   Valoarea proiectului este de 1.966.820.897,75 lei inclusiv TVA (peste 355 Milioane 

Euro). 

 

   Perioada de implementare a proiectului: până la data de 31.12.2023. 

 

   Componentele proiectului: 34 de contracte: 6 contracte de servicii, 26 de contracte de 

lucrări și 2 contracte de produse.  
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i. TOTAL INVESTIȚII 1997 – 2018 

 

Totalul sumelor atrase de Compania de Apă Someș S.A. în perioada 1997 – 2018 prin cele șase 

programe de investiții cofinanțate de UE – MUDP II, ISPA, SAMTID, POS Mediu, POS ECONOMII și 

POIM - se ridică la cca. 622 Milioane Euro. 

 

MUDP II ISPA SAMTID POS Mediu POS Economii POIM
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VIII. CHELTUIELI PE PROGRAME 

 

În perioada de referință au fost realizate următoarele plăți în cadrul programelor de investiții 

derulate: 

Nr. Crt. Program Valoare 2018 lei 

1 Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în 

perioada 2014-2020” 

1.302.313 

2 Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020 

126.902 

3 Programul din Taxa Specialǎ 139.909 

4 Programul din Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare, din care: 

- serviciul datoriei externe constând în rate de capital și 

dobânzi 

- lucrări de investiții pentru infrastructura publică 

- dotări 

- comisioane 

37.566.535 

 

15.534.547 

14.286.522 

7.738.344 

7.122 

 

IX. DOMENIUL OPERAȚIONAL 

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă și 

de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreținere pe categorii de activitate (apă, canal) coordonate 

cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale autorităților locale. 

Activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor s-a îmbunătățit continuu prin dotarea-modernizarea 

echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.  

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în 

funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Companiei și 

Dispeceratul central Cluj-Napoca (sistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele sucursalelor 

Zalău, Dej, Gherla.  

Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizării monitorizării și dispecerizării, crează 

premise pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și timpilor de reacție pentru intervenții.  

În perioada de raportare, situația principalelor elemente de infrastructură din aria de deservire din 

județele Cluj și Sălaj, comparativ față de finele anului 2017 a fost după cum urmează:    

 Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de apă: 32,77   

 Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 39,63 

 Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință a numărului de clienți față  

de datele de la finele anului 2017 s-a concretizat în: 

-         Creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu 166 km 

-         Creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu 63 km 

-         Creșterea numărului de branșamente cu 6.680 buc 

-         Creșterea numărului de racorduri cu 3.250 buc. 

 

          Creșterea mărimii principalelor elemente de infrastructură față de perioada 2015-2017 este arătată în  
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tabelul următor:  

 

Perioada Aducțiuni și 

rețele de 

alimentare cu 

apă potabilă 

- km - 

Canale 

colectoare și 

rețele de 

canalizare 

- km - 

Branșamente 

 

 

- buc - 

Racorduri 

 

 

- buc - 

31.12.2015 3.096 1.487 102.806 

populație 93.745 

agenți ec.  7.363 

instituții      1.698 

54.420 

populație  46.599 

agenți ec.   6.622 

instituții      1.199 

31.12.2016 3.280 1.569 107.331 

populație  97.754 

agenți ec.   7.786 

instituții       1.791 

61.848 

populație  53.575 

agenți ec.  6.916 

Instituții      1.357 

31.12.2017 3.488 1.637 113.073 

populație  103.161 

agenți ec.   8.051 

instituții       1.861 

64.118 

populație  55.913 

agenți ec.  6.956 

Instituții      1.249 

31.12.2018* 3.654 1.700 119.753 

populație    109.309 

agenți ec.       8.514 

instituții        1.930 

67.368 

populație   58.764 

agenți ec.     7.312 

Instituții       1.292 

*Date estimate 

 

X. COMUNICARE, RELAȚII CLIENȚI SI RESPONSABILITATE SOCIALĂ 

CORPORATIVĂ 

 Compania a organizat sau participat la o serie de evenimente destinate marcării Zilei Mondiale a 

Apei 2018 (22 Martie) prin prezența la ediția a X-a aniversară a Conferinței Internaționale “Aer-Apă, 

componente ale mediului” organizată anual de Facultatea de Geografie a UBB,  Ziua Planetei Pământ (22 

Aprilie), Ziua porților deschise la obiectivele Companiei (21 Iulie – Ziua Companiei, marcarea 

Centenarului – 20 Decembrie).  

 S-a dat în folosință clădirea nouă de la sediul central al Companiei care cuprinde un spațiu modern 

de facturare precum și un serviciu nou înființat de Front-Office cu facilități moderne de relaționare cu 

clienții, sistem de ticketing și un display de afișare a informațiilor publice/utile. 
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Spatii adecvate la interfata clienti 

 

 Au continuat/demarat campanii de informare/conștientizare privind regulile de utilizare a 

canalizării publice (a toaletei și chiuvetei din gospodării), o campanie de informare preventivă privind 

intenția și apoi intrarea în vigoare a noilor prețuri/tarife, campania privind obligativitatea introdusă de 

noua Lege a Asociațiilor de proprietari de constituire în Asociații de proprietari care a introdus și 

prevederi imperative pentru operatori în relația cu clienții din condominii și campania de conștientizare a 

primăriilor/clienților din aria rurală privind obligativitatea racordării la canalizarea publică acolo unde 

există. 

 S-au îndeplinit condițiile de informare a publicului legate de diversele etape pregătitoare ale 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în 

perioada 2014-2020”, în cadrul POIM 2014-2020, respectiv de semnarea Contractului de Finanțare  cu 

Autoritatea de Management din cadrul Guvernului României. Cu această ultimă importantă ocazie, s-a 

organizat câte o conferință de presă în județele Cluj și Sălaj, la sediile Consiliilor Județene Cluj și Sălaj (în 

data de 4 Decembrie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Conferința de presă de la sediul Consiliului Județean Cluj  Conferința de presă de la sediul Consiliului Județean Sălaj 
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  Programul educațional pentru copii și tineri în probleme de protecția surselor de apă și a mediului 

a înregistrat în 2018 un număr de cca. 2.233 de elevi (1233), studenți (740) și preșcolari (164) care au 

participat la lecții deschise și/sau vizite la cele trei obiective principale ale Companiei: Muzeul Apei, 

Stația de Tratare și Stația de Epurare, alături de cca. 96 de persoane fizice sau reprezentanți ai unor 

organisme și/sau instituții precum Centrul Cultural Clujean și Digi24. O pondere mare a elevilor a 

participat la programul educațional în diferitele perioade din an, funcție de ciclul de învățământ, în cadrul 

programului anual extra-curricular ”Școala Altfel”. Un aflux mare de vizitatori a avut loc la ediția anuală a 

evenimentului “Noaptea Muzeelor” (luna Mai) și la ziua porților deschise dedicată Zilei Companiei (21 

Iulie) și cea dedicată marcării centenarului (29 Noiembrie). 

 In cursul lunii Mai, Compania a fost reprezentată la a doua Conferință internațională a Rețelei 

Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET – Water Museums Global Network), în cadrul căreia numărul 

membrilor a crescut la 69 din întreaga lume. Cu această ocazie, reprezentantul Companiei a fost ales in 

Consiliul de Administrație al Rețelei. În luna Iunie, a avut loc a 23-a sesiune anuală a Consiliului 

Interguvernamental al PHI – Programului Hidrologic Internațional al UNESCO care a adoptat în 

unanimitate Rezoluția XXIII-5 prin care Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, la care Compania de Apă 

prin Muzeul Apei propriu, este co-inițiator și membru fondator, a devenit o inițiativă și parte a familiei 

UNESCO. Două materiale legate de acest ultim eveniment au fost publicate în două ediții ale revistei 

Romaqua editată de ARA – Asociația Română a Apei. 

 

 
Grup de preșcolari în vizită la Muzeul Apei 
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O introducere a Rețelei Globale a Muzeelor de Apă în fața Consiliului Interguvernamental al PHI UNESCO a inclus și o prezentare 

succintă a Muzeului Apei aparținând Companiei de Apă SOMEȘ S.A. 

 

 În cadrul programului educațional, în 2018 s-au semnat 38 de Protocoale de colaborare noi cu 

unitățile de învățământ școlar și preșcolar care au participat, adăugându-se la cele 81 deja semnate 

începând cu 2014. 

 S-a participat de asemenea la ediția 2018 a Expo Apa, inclusiv la sesiunile Conferinței Tehnic-

Științifice aferente.  

 Sediul central și sucursalele Companiei din județele Cluj și Sălaj au primit în perioada de raportare 

3266 sesizări, din care 1714 reclamații (45,91%), restul fiind petiții care nu au vizat aspecte de 

disfuncționalități ale sistemului sau nemulțumiri ale clienților ci diverse aspecte contractuale, solicitări de 

plăți eșalonate, comunicări de modificări date etc.  

 Din numărul total de sesizări, 28,16 % au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit 

răspuns în mai puțin de 30 zile. 

 Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată eșalonată a debitelor, 

disfuncționalități în funcționarea sistemului de canalizare și lipsa presiunii în zona rurală. 

  

XI. AUDIT 

 În perioada de referință: 

  S-a întocmit şi s-a transmis Consiliului Județean Cluj, Raportul anual privind activitatea de 

audit intern pentru anul 2017; 

  S-a întocmit  Programul de Asigurare și Îmbunătățire a Calității activității de audit intern; 

  S-a întocmit planul multianual (2019-2020-2021) și planul anual (2019) de audit intern; 
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  Au fost realizate un număr de 4 misiuni de audit intern de asigurare și două misiuni de 

audit intern de consiliere cu caracter informal de tipul facilitării înțelegerii prevederilor 

OSGG nr. 600/2018, în vederea aplicării acestuia la nivelul Companiei. 

  S-a realizat monitorizarea implementării recomandărilor de audit intern având ca termen de 

implementare anul 2018 (30 recomandări); 

  Nu  au fost recomandări neînsușite de conducerea Companiei. 

 

XII. ACHIZIȚII 

 Lista contractelor/acordurilor-cadru de achiziții de produse, servicii și lucrări în anul 2018 și 

sinteza activității de achiziții este prezentată în Anexa 1.  

  

XIII. BUGETUL  

 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății pe anul 2018 este prezentat in Anexa 2. 

 

XIV. LITIGII 

În cursul anului 2018 s-au înregistrat un număr de 221 de cauze, din care 181 cauze pentru 

recuperare de creanțe și 40 cauze cu alt obiect. 

Din cele 181 de dosare pentru recuperare de creanțe s-au achitat creanțe  în  sumă totală de 

271.626,1 lei, celelalte cauze fiind în diverse etape de soluționare. 

 

XV. RESURSE UMANE 

În perioada de referință, fluctuația de personal a constat în plecarea naturală a 204 angajați, 

plecarea forțată a 3 angajați și angajarea a 150 persoane în general pentru dotarea cu personal a punctelor 

noi de lucru înființate ca urmare a preluării de noi rețele și/sau noi localități în aria de operare regională 

din județele Cluj și Sălaj. 

Șapte funcții de conducere sunt exercitate cu titlu temporar. 

Venitul mediu brut pe Companie în 2018, inclusiv sporurile a fost de 3.272,5lei. 

Organigrama societății a fost aprobată prin Hotărârea nr. 202/2018 a Consiliului Județean Cluj cu 

un număr total de 2.162 angajați și este prezentată în Anexa Nr.3. 

 

XVI.  REMEDIEREA DEFICIENŢELOR 

Deficiențele încă existente în sistemul administrat de CASSA, rezidă în cea mai mare parte în 

vechimea mare pe alocuri a unor secțiuni ale rețelei de apă-canal atât în sistemul zonal Cluj, cât mai ales 

în localitățile nou preluate după regionalizare, care în calitatea lor de orașe mici și mijlocii nu au 

beneficiat până în 2005 (Program SAMTID) de aproape nici o investiție de modernizare/extindere. De 

asemenea, emergență rapidă a unor noi zone rezidențiale în Cluj-Napoca și comunele adiacente, nedotate 

cu utilități, iar unele necuprinse în planurile de dezvoltare urbanistică la momentul conturării programelor 

de investiții cu cofinanțare Europeană pentru extinderea-reabilitarea infrastructurii de apă și colectare-

epurare, au creat premise pentru afectarea mediului (lipsă rețele canalizare) și absența utilităților (apă-

canal). 
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Programele de investiții menționate anterior au contribuit și vor contribui în continuare în a 

remedia o bună parte din aceste probleme. Continuarea modernizării și extinderii rețelelor, a infrastructurii 

în general este prevăzută și în Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020, care se va 

focaliza atât pe continuarea remedierii deficiențelor restante din zona urbană cât mai ales pe aducerea 

infrastructurii din aria rurală deservită la nivelul de conformare a condiționalităților din Capitolul de 

mediu al Tratatului de Aderare. 

Îmbunătățirea continuă a Relațiilor Clienți se face în cadrul programului de deschidere de noi 

puncte de interfață cu aceștia și diversificarea metodelor de relaționare, campanii de informare-

conștientizare cât și prin continuarea programului educațional pentru copii și tineri pe tema protecției 

mediului și surselor de apă. 

Condițiile anterioare improprii pentru interfața cu clienții, au fost în buna parte soluționate prin 

darea în folosință a clădirii noi de la sediul central cu o interfață modernă de relaționare cu clienții. 

Secțiile operaționale de rețele apă/canal, atât cele care deservesc sistemul zonal Cluj cât și cele de 

la Sucursale, au fost dotate continuu cu mijloace auto, autospeciale și tehnologii de ultimă generație 

pentru creșterea rapidității și eficienței activității de intervenție la avarii și scăderea consumurilor de 

energie, materii și materiale. 

Continuă o activitate organizată și monitorizată de depistare a pierderilor de apă, prin metode 

moderne, cât și de depistare a consumurilor abuzive/ilegale. 

Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, a procedurilor de calitate la nivel de companie și 

politicilor conducerii urmăresc scăderea consumurilor de materii și materiale și creșterea eficienței 

utilizării resurselor. 

 

XVII.  PARTENERIATE ȘI AFILIERI 

Afilierea Companiei, prin intermediul Muzeului Apei la Rețeaua Globală a Muzeelor și prin acesta 

la UNESCO PHI  a fost deja menționată. Compania continuă să fie membru corporatist IWA – Asociația 

Internațională a Apei, și ARA – Asociația Română a Apei. 

Au fost menționate de asemenea protocoalele de colaborare cu unitățile de învățământ în cadrul 

programului educațional. 

 

XVIII.  TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ 

 Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017, întocmit în conformitate cu 

prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările ulterioare (HG 

nr.478/2016) și Raportul anual de activitate privind transparența decizională prevăzut la art. 13 din Legea 

nr.52/2003, sunt prezentate în câte un document distinct, anexate prezentei (Anexa 4 și Anexa 5). 

 

 

 

 

 

 

file://svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00051687.htm
file://svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00054133.htm
file://svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00051687.htm
file://svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00054132.htm
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